आदिवासी आश्रमशाळा व वसदिगृहाांमधील दशक्षक
व दशक्षकेिर कममचा-याांची पिे भरण्यासाठी दवशेष
भरिी प्रदिया राबदवण्याबाबि ..
महाराष्ट्र शासन
आदिवासी दवकास दवभाग
शासन दनर्मय िमाांकः आस्था-2016/प्र.ि.387 / का.15
मािाम कामा रोड, हु िात्मा राजगुरू चौक,
मांत्रालय दवस्िार, मुांबई- 400 032
दिनाांक: 01 दडसेंबर, 2018
वाचा :१) अनुसूदचि क्षेत्र (महाराष्ट्र ) आिे श, 1985 सांिभािील केंद्र शासनाची दि.02 दडसेंबर, 1985
ची अदधसूचना
२) मा. राज्यपालाांची अदधसूचना दि. 09 जुन, 2014
३) सामान्य प्रशासन दवभाग शासन दनर्मय ि. बीसीसी 2014/प्र.ि.213 A/14/16 ब
दि. 5 माचम, 2015 व दि.26 जुन,2015
४) या दवभागाचा शासन दनर्मय ि. आस्था 2011/प्र.ि.31 (भाग-1)/का-15
दि.20 फेब्रुवारी, 2016.
प्रस्िावना:आदिवासी दवकास दवभागाच्या अदधनस्ि 502 शासकीय आश्रमशाळा व 491 वसदिगृहे
कायमरि आहेि आश्रमशाळाांपैकी पदहली िे सािवी पयंिच्या 84, पदहली िे िहावी पयंिच्या 297 व
पदहली िे बारावी पयंिच्या 121 आश्रमशाळा असून सिर आश्रमशाळाांमध्ये सुमारे 2 लाख दवद्याथी
दशक्षर् घेि आहेि.
2.

आदिवासी दवकास दवभागाांिगमिच्या कायमरि आश्रमशाळा अत्यांि िु गमम व डोंगराळ भागाि

असून त्या दनवासी असल्याने दशक्षकाांना शाळा पदरसराि दनवासी रहावे लागिे. त्यामुळे भरिीद्वारे
दनयुक्ि झालेले दशक्षक व दशक्षकेत्तर कममचारी अन्य दठकार्ी दनयुक्िी झाल्याांनिर सेवा सोडू न
जािाि, िर काांही कममचारी िळर्वळर्ाच्या सोयी असर्ाऱ्या अन्य आश्रमशाळाांवर बिली करून
घेिाि. िसेच काही पिे अनुसूदचि जमािीमध्ये पात्रिाधारक उमेिवार न दमळाल्यामुळे दरक्ि राहिाि.
3.

राज्यािील अनुसूदचि क्षेत्राचे मागासलेपर्, िु गममिा आदर् गरीबी यामुळे या क्षेत्राचा मानव

दवकास दनिे शाांक व सामादजक दनिे शाांक सरासरीपेक्षा कमी आहे. अनुसूदचि क्षेत्राि सेवा
पुरदवण्यािील अडचर्ी जसे पिे दरक्ि राहर्े कममचाऱ्याांची कायालयीन उपस्स्थिी कमी प्रमार्ाि
असर्े, कममचाऱ्याने कामाि पुरेसा रस न घेर्े, कममचाऱ्याांना स्थादनक बोलीभाषा अवगि नसर्े इ.
कारर्े यासाठी कारर्ीभूि आहेि. याबाबीचा दवचार करुन

मा. राज्यपाल महोियाांनी

दि.09.06.2014 रोजी अदधसूचना प्रदसध्ि करुन दवदवध दवभागािील सुमारे 17 सांवगाची पिे स्थादनक
अनुसूदचि जमािीच्या उमेिवाराांमधून भरण्याचा दनर्मय घेिलेला आहे.

शासन दनर्मय िमाांकः आस्था-2016/प्र.ि.387 / का.15

4.

िु गमम आदिवासी भागािील शासकीय आश्रमशाळाांमधील पिे भरण्यासाठी दवशेष भरिी

प्रिीया राबदवण्याची बाब शासनाच्या दवचाराधीन होिी, जेर्ेकरून आश्रमशाळाांिील आवश्यक
पिाांसाठी अनुभवी, शैक्षदर्क अहमिा धारर् करर्ारे , आदिवासींची सांस्कृिी व बोलीभाषा जार्र्ारे ,
स्थादनक व त्या पदरसराि राहण्यास इच्छु क असर्ारे कममचारी दमळू शकिील. यामुळे वषानुवषे
आश्रमशाळाांमधील दरक्ि असलेली पिे भरली जािील आदर् आश्रमशाळाांना कायमस्वरूपी जबाबिार
स्वेच्छे ने काम करण्यास ियार असर्ारे कममचारी उपलब्ध होिील. या बाबी दवचाराि घेवून शासन
दनर्मय दनगमदमि करण्याची बाब शासनाच्या दवचारादधन होिी.
शासन दनर्मय :1) शासकीय आश्रमशाळाांमधील प्राथदमक दशक्षक, माध्यदमक दशक्षक, उच्च माध्यदमक दशक्षक,
अधीक्षक, अदधदक्षका, ग्रांथपाल व प्रयोगशाळा सहाय्यक सांवगाची पिे भरण्यासाठी दवशेष भरिी प्रिीया
राबवून पि भरिी करण्यास मान्यिा िे ण्याि येि आहे . िसेच वसदिगृहािील गृहपाल (स्त्री/पुरुष) याांची
भरिी दवदहि पद्धिीने करण्यास मान्यिा िे ण्याि येि आहे
2) दवशेष भरिी प्रिीया खालील दनकषाांच्या / गुर्ाांच्या आधारे राबदवण्याि यावी.
अ) सांबांधीि पिासाठी शैक्षदर्क अहमिा :- वरील नमूि पिासाठी आवश्यक दकमान अहमिा िसेच
धारर् केलेल्या अदिदरक्ि अहमिा लक्षाि घेवून पात्र ठरलेल्या उमेिवाराांना शैक्षदर्क अहमिेच्या आधारे
50 गुर् िे ण्याि यावेि.
ब) स्थादनक आदिवासी सांस्कृिी,स्थादनक प्रमुख बोलीभाषेचे ज्ञान, कल व बुध्िीमत्िा चाचर्ी
आदर् आदिवासी प्रिी सांविे नदशलिा- आदिवासी आश्रमशाळाांमध्ये प्रवेदशि होर्ाऱ्या दवद्यार्थ्यांशी
सांवाि साधण्यासाठी स्थादनक भाषा अवगि असर्ारे दशक्षक व दशक्षकेिर कममचारी असल्यास अदधक
सोईस्कर होिे. िसेच सिरचे दशक्षक/दशक्षकेिर कममचारी स्थादनक असल्यास त्याांना िेथील दवद्याथी
व पालकाांबाबि आस्त्मयिा व दजव्हाळा असल्याने त्याांच्यामधील समन्वय अदधक चाांगल्या प्रकारे
राहिो. त्यामुळे शाळे मधील चाांगल्या सोयीसुदवधा पुरदवण्यास व शैक्षदर्क गुर्वत्ता वाढण्यास मिि
होिे. या बाबींचा दवचार करिा दशक्षक, अदधक्षक/ अदधदक्षका, ग्रांथपाल व प्रयोगशाळा सहायक या
पिाांसाठी आदिवासी सांस्कृिी, स्थादनक बोलीभाषा ज्ञान, कल व बुध्िीमत्िा चाचर्ी आदर् आदिवासी
प्रदि सांवि
े नदशलिा यावर आधादरि 35 गुर्ाांची लेखी पदरक्षा घेण्याि यावी.
क) सांबांधीि पिावरील अनुभव- दशक्षक व दशक्षकेिर पिासाठी अजम करर्ाऱ्या उमेिवाराांनी
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळे िील सांबांदधि पिावर 5 वषम ककवा त्यापेक्षा जास्ि अनुभव असल्यास
त्याांनी केलेल्या सेवा वषाच्या प्रमार्ाि खालीलप्रमार्े 15 गुर् िे ण्याि यावेि. 5 वषापेक्षा कमी
अनुभवासाठी गुर्िान करण्याि येऊ नये. िसेच अनुभवाची गर्ना करिाना 6 ककवा त्यापेक्षा अदधक
पृष्ट्ठ 4 पैकी 2
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मदहन्यासाठी पुर्ांकाि गर्ना करण्याि यावी. त्यासाठी दि.31 ऑक्टोबर, 2018 पयंि कोर्त्या
शाळे ि व सलग दकिी काळ सेवा केली हे दवचाराि घेण्याि यावे.
1) 10 ककवा त्यापेक्षा अदधक वषे अनुभव --

15 गुर्

2) 8 िे 9 वषे अनुभव --

12 गुर्

3) 6 िे 7 वषे अनुभव --

8 गुर्

4) 5 वषे अनुभव --

5 गुर्

शासकीय आदिवासी आश्रमशाळे िील सेवच्े या अनुभवासाठी प्रकल्प अदधकाऱ्याांचे प्रमार्पत्र
आवश्यक राहील.
3)

जे उमेिवार शासकीय आश्रमशाळे मध्ये पाच ककवा त्यापेक्षा अदधक कालावधी पासून िादसका

ित्वावर दशक्षक म्हर्ून कायमरि आहेि त्याांची दनवड झाल्यास TET पात्रिा प्राप्ि करण्यासाठी 3 वषाचा
कालावधी िे ण्याि यावा. 3 वषाि TET पात्रिा प्राप्ि न केल्यास त्याांच्या सेवा समाप्ि करिा येईल.
4)

ज्या उमेिवाराांना दवद्यादपठाने श्रेर्ी पध्ििीने ( Grade ) गुर्िान दिले असेल त्या उमेिवाराांनी

पिवी, पियुिर पिवी ककवा डी.एड, /बी.एड पदरक्षेमधील दनकालाच्या श्रेर्ीचे दवद्यादपठाकडू न
गुर्ामध्ये रुपाांिर प्राप्ि करुन घेऊन अजम सािर करर्े आवश्यक राहील. त्याची जबाबिारी सांबांदधि
उमेिवाराची राहील. सिर रुपाांिरर् केल्यादशवाय उमेिवराांचा अजम ग्राह्य धरण्याि येर्ार नाही.
5)

शासकीय वसिीगृहाचे गृहपाल या पिाांसाठी सामान्य ज्ञान, आदिवासी सांस्कृिी, आदिवासी

प्रदि सांवि
े नदशलिा, बाल हक्क, मुलाांचे सांरक्षर्, कल व बुदद्धमत्ता चाचर्ी इत्यािी दवषयाांच्या आधारे
200 गुर्ाांची लेखी पदरक्षा घेण्याि येईल व त्या पदरक्षेिील गुर्ाांच्या आधारे प्रवगमदनहाय दनवड करण्याि
येईल.
6)

जादहराि प्रदसध्िीअ) दशक्षक व दशक्षकेिर कममचाऱ्याांचे सवम दरक्ि पिे भरण्यासाठीची जादहराि िे ऊन त्रयस्थ

सांस्थेमाफमि अजम मागदवण्याि यावेि.
ब) सिरची जादहराि आदिवासी दवकास दवभागाची सांकेिस्थळे , सेवायोजन कायालयाचे
सांकेिस्थळ व महाऑनलाईनचे सांकेिस्थळ इत्यािी सांकेि स्थळावर प्रदसध्ि करण्याि यावी.
क) सिर भरिीला दवदवध दवभागािील राज्यस्िरीय व दजल्हास्िरीय विममानपत्राि व्यापक
प्रदसध्िी िे वून अजम मागदवण्याि यावेि.
7)

ऑनलाईन पिध्िीने अजम मागदवर्े, अजांची छाननी करर्े, पात्र उमेिवाराांची यािी करर्े,

पदरक्षेसाठी प्रवेशपत्र पाठदवर्े, पदरक्षा घेर्े व दनवड यािी ियार करर्े, या प्रदियेसाठी त्रयस्ि सांस्थेची
मिि घेण्याि यावी.
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8)

उमेिवाराांची दनवड यािी :उमेिवाराांना दकमान 55% गुर् दमळदवर्े आवश्यक राहील िर अनुसूदचि जािी /जमािीच्या

उमेिवाराांसाठी दकमान 45 % गुर् आवश्यक राहिील.
9)

शासकीय आदिवासी आश्रमशाळे ि दकमान पाच वषे ककवा त्यापेक्षा अदधक वषाची सेवा

केलेल्या िादसका ित्वावरील दशक्षक व मानधनावरील अदधक्षक याांना दवदहि वयोमयािे ि पाच वषाची
दशदथलिा िे ण्याि येईल.
10)

ऑनलाईन पदरक्षेची प्रश्नपदत्रका ियार करण्यासाठी आदिवासी सांशोधन व प्रदशक्षर् सांस्था,

पुर्े व ित्सम िज्ञ व्यक्िी /सांस्थेची मिि घेण्याि येईल.
१1)

सिर शासन दनर्मय दवत्त दवभागाच्या अनौपचादरक सांिभम ि.अनौप.सां.ि.462/आपुक,

दि.07.09.2018 अन्वये दिलेल्या सहमिीनुसार दनगमदमि करण्याि येि आहे.
सिर शासन दनर्मय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेिस्थळावर
उपलब्ध करण्याि आला असून त्याचा सांकेिाक 201812031146393724 असा आहे . हा आिे श
दडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांदकि करुन काढण्याि येि आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानुसार व नावाने.
Digitally signed by Govind Mahadeo Mainkar
Date: 2018.12.03 11:53:56 +05'30'
( गोकवि माईर्कर)
अवर सदचव, महाराष्ट्र शासन
प्रि,
1) मा. मांत्री, आदिवासी दवकास, मांत्रालय, मुांबई
2) मा. राज्यमांत्री, आदिवासी दवकास, मांत्रालय, मुांबई
3) महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयिा ) महाराष्ट्र राज्य 1/2, मुांबई / नागपूर
4) महालेखापाल ( लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य 1/2, मुांबई / नागपूर
5) अपर मुख्य सदचव, दवत्त दवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
6) अपर मुख्य सदचव, सामान्य प्रशासन दवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
7) प्रधान सदचव, आदिवासी दवकास दवभाग, मांत्रालय, मुांबई
8) आयुक्ि, आदिवासी दवकास, नादशक
9) आयुक्ि, आदिवासी सांशोधन व प्रदशक्षर् सांस्था, पुर्े.
10) अपर आयुक्ि, आदिवासी दवकास, ठार्े / नादशक/ अमराविी / नागपूर
11) सवम सह/उपसदचव, आदिवासी दवकास दवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
12) सवम अवर सदचव/ कक्ष अदधकारी, आदिवासी दवकास दवभाग, मांत्रालय,मुांबई
13) सवम प्रकल्प अदधकारी, एकास्त्मक आदिवासी दवकास प्रकल्प
14) सवम दजल्हा कोषागार अदधकारी,
15) दनवड नस्िी (का.15).
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